
Program 13. ročník mezinárodní konference

biologicky rozložitelné odpady
20. - 22. září 2017 v Náměšti nad Oslavou
TÉMA:  OD ODPADU K PRODUKTU S VYSOKOU 

PŘIDANOU HODNOTOU

Akreditace 
Konference je akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR 
AK/VE-89/2010, AK/PV-228/2010, jako vzdělávací akce 
pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků.

8.00 - 9.00 Registrace všech účastníků konference
9.00 - 9.20 Jiné řešení než uzavřený cyklus nakládání s bioodpady není možný. Jak využít původní "selský rozum" 

v zemědělském podnikání - bilance živin a organické hmoty.
zástupce ZERA, z.s.

9.20 - 11.30 Legislativa OH a dotace z OPŽP Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP
Podrobnosti nakládání s BRO včetně kalů z čistíren odpadních vod Ing. Kristýna Husáková, ministerský rada MŽP
Strategie využití externích zdrojů organické hmoty v zemědělství (odpady, vedlejší suroviny) Ing. Jiří Šír, náměstek MZe
Diskuze

11.30 - 12.00 Přestávka na kávu 
12.00 - 13.00 Co potřebuje půda pro zdravý vývoj Doc. Ladislav Miko - elektronický vzkaz

Ochrana půdy - legislativa, praxe, mezirezortní spolupráce MZE, MŽP Ing. Marek Batysta, Ph.D. MZe
Zemědělská praxe - kompostování a využití kompostu v zemědělské praxi (přínos, technologie, ekonomika) Ing. Lukáš Jurečka, ředitel ZP Pooslaví 

Nová Ves
Diskuze 

13.00 - 14.00 Oběd v centru CETT 
14.00 - 15.00 O kvalitě kompostu - certifi kace kompostáren zástupce ZERA, z.s.

Koncepce fi nancování projektů - OPŽP pro naplnění POH obcí, klíč k podpoře výstavby kompostáren 
v lokalitách, kde chybí kapacita.

Ing. Tomáš Prokop, ředitel odboru OH SFŽP

Strategie podpory využití kompostu v zemědělské praxi - dotace, podpora inovace, strategie a územní 
rozvoj mezirezortní a mezioborové spolupráce.

Ing. Bohdan Osoha, zástupce MZE

Diskuze 
15.00 - 15.30 Přestávka na kávu 
15.30 - 16.30 Udržitelný systém zpracování BRKO -město Jihlava Ing. Jan Machančík, zástupce praxe/Jihlava 

Bioodpady jako nástroj úspor v odpadovém hospodářství obci Ing.et.Ing. Tomáš Hlavenka, MBA
Diskuze 

Sponzorské forum - technologie komplexního zpracování bioodpadu / hygienizace, stabilizace / od odpadu k výrobku

16.30 - 18.00 Prezentace technologií a systémů využití bioodpadu, inovace v praxi. prezentace fi rem 

Diskuze 
18.30 - 24.00 společenský večer. ZAHÁJENÍ: DIVADLO MALÉhRY „ČTENÍ KE KAFI“

hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská

8.30- 9.00 Registrace všech účastníků konference
9.00 - 9.30 Praktická ukázka - výroba vlastního kompostéru Soňa Valčíková, organizace KOKOZA

9.30 - 11.00 Přenos poznatků výzkumu vermikompostování do praxe, praktické vermikompostování
Výsledky z řešení projektu „Vermikompostování“ Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Miloslav Mezulianik, 

VÚZT, v.v.i., Doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., ČZU

Vermikompostování ve velkém – hromady na kompostovací ploše Ing. Věra Horáková, RUMPOLD UH

Kompostování v malém – vermikompostéry Tomáš Hodek, EKODOMOV

Vermikompostování v praxi Karel Pecl, EKOVERMES

Mapujeme Komunity - vermikompostéry Jakub Reichl, KOKOZA

Diskuze 
11.00 - 11.30 Přestávka na kávu a drobné občerstvení  
11.30 - 12.30 Technologie hygienizace čistírenských kalů (případně využití dalších technologií pro úpravu kalů 

- kompostárny, PBS, spalovny, karnozace), kvalita pro zemědělskou praxi - přístupnost fosforu pro rostliny.
Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc, VSCHT PRAHA

Možnosti využití upravených kalů v zemědělství Ing. Josef Svoboda, Ph.D. ÚKZUZ BRNO

12.30 - 13.00 Diskuze a ukončení konference 

7.00 - 18.30 Komposty v zemědělské praxi, systémy + kvalita + tradice + historie, proč kompostovat? 
Co motivuje občana, obce, zemědělce? Systémy ověření kvality technologie. 
Závěrem exkurze je pro Vás opět připravené „Malé překvapení“ 

Kompostárny v Jihomoravském kraji. 
Oblast extrémně erozně ohrožených ploch 
a sucha - kompostárna Únanov 
a kompostárna Velké Pavlovice.

19.30 Otevřené neformální setkání zástupců státní správy a praktiků. Navštívíte náměšťskou pivnici, 
kde budete mít možnost ochutnat pivo z minipivovarů Kraje Vysočina

Náměšťská Pivnice

1. den 20. 9. 2017 EXKURZE - Zemědělci v systému zpracování bioodpadu 

2. den 21. 9. 2017 Mezioborová spolupráce zpracování a strategie pro udržitelné nakládání s odpady

3. den 22. 9. 2017 Praxe a  příklady + Spolupráce + Osobnosti a byznys + Ekonomika + Recyklace + Prevence 

CMYK  100/50/0/0
PANTONE 300 CP

CMYK  34/0/100/0
PANTONE 390 CP

Konference pořádaná v rámci cyklu ODPADOVÉ DNY 2017. 
Pod záštitou Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního 
prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu.

12. ročník konference se koná pod záštitou ministra zemědělství 
Ing. Mariana Jurečky hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka 
a pod záštitou rektora Mendelovy univerzity Brno 
Prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc.

Mediální partneři Partneři Pod záštitou



ŽÍŽALOVÉ 
KOMPOSTOVÁNÍ



1/ P. Plíva, L. Mezuliáník (oba VÚZT, v.v.i.), A. Hanč (ČZU) -
Výsledky z řešení projektu „Vermikompostování“

2/ V. Horáková (RUMPOLD UH) –
Vermikompostování ve velkém – hromady na kompostovací 
ploše

3/ T. Hodek (EKODOMOV) –
Kompostování v malém – vermikompostéry

4/ K. Pecl (EKOVERMES) –
Vermikompostování v praxi 

5/ J. Reichl  (KOKOZA) –
Mapujeme Komunity - vermikompostéry

Přenos poznatků výzkumu vermikompostování
do praxe, praktické vermikompostování



Projekt NAZV QJ1530034 (2015-2018)

„Legislativní podklady pro větší uplatnění 
kompostů, zejména vermikompostu, na 

zemědělskou půdu“ 

který je finančně podporovaný MZe ČR.

Výsledky řešení výzkumného 
projektu

P. Plíva, M. Mezuliáník (oba VÚZT, v.v.i.),
A. Hanč (ČZU) 



Plánované výsledky projektu
• prostorová a technická inventarizace zařízení pro zpracování 

BRO;
• soubor návrhů nástrojů pro odstranění bariér pro recyklaci 

BRO;
• metody pro lepší hodnocení kvality kompostu dříve i nově 

registrovaného;
• obecná podniková norma pro technologii 

vermikompostování;
• podklad pro schválení vermikompostu jako typového 

hnojiva; 
• metoda pro produkci hygienicky nezávadného 

vermikompostu z gastroodpadů;
• návrh úprav pravidla GAEC 3 (DZES 3) v oblasti využití 

kompostů.



Vermikompostování (vermis = červ)

Při vermikompostování je využívána 
interakce mezi intenzivní činností žížal a 
mikroorganismů

žížaly Eisenia Foetida, resp. Andrei 

Překopávání, 
fragmentaci a aeraci 
zabezpečují z větší 
míry žížaly, čímž lze 
vermikompostování
zařadit mezi 
nízkonákladové 
systémy zpracování 
bioodpadů.
Vermikompostování
nezahrnuje fázi 
rozkladu s vysokou 
teplotou hmoty.





Využití výsledků experimentů
úprava, popř. tvorba nové legislativy

Součást řešení projektu – experimenty
- laboratorní (nádobky, vermikompostéry)
- poloprovozní na vybraných pracovištích



Obsah živin v kompostu
Kvalita kompostu Hodnota Org. látky N P2O5 / P K2O / K CaO / Ca MgO / Mg

špatný

obsah v sušině (%) 8 0,1 0,1 0,2 1,5 0,2

obsah živin (kysličník)
(kg.t-1 kompostu -55% sušiny) 44 0,55 0,55 1,1 8,25 1,1

obsah čistých  živin (prvek)
(kg.t-1 kompostu -55% sušiny) xxx 0,55 0,24 0,91 5,90 0,66

uspokojivý

obsah v sušině (%) 30 0,3 – 1,0 0,2 0,8 8,5 2,0

obsah živin (kysličník)
(kg.t-1 kompostu -55% sušiny) 165 1,65 – 5,5 1,1 4,4 46,75 11,0

obsah čistých  živin (prvek)
(kg.t-1 kompostu -55% sušiny) xxx 1,65 – 5,5 0,48 3,65 33,42 6,64

výborný

obsah v sušině (%) > 50 2,0 0,65 1,25 12,0 3,3

obsah živin (kysličník)
(kg.t-1 kompostu -55% sušiny) > 275 11,0 3,6 6,9 66,0 18,15

obsah čistých  živin (prvek)
(kg.t-1 kompostu -55% sušiny) xxx 11,0 1,73 5,73 47,18 10,95

Vermikompost obsah v sušině (%) 30 - 55 1,0 – 3,0 0,2 – 3,0 0,3 – 2,0 1,0 – 12 0,3 – 3,3



Šlapanice
(digestát + BRKO)

Češov 
(lihovarské výpalky)

Bukovina u Čisté 
(domovní bioodpad)

VÚZT Praha - Ruzyně 
(gastroodpad)

VÚKOZ Průhonice 
(BRO z údržby exp. zahrady)

Praha - Vyšehrad 
(BRO z údržby parkové zeleně)

Čejkovice 
(matolina)

Kyjov 
(koňský hnůj)

Uherský Brod 
(BRKO)

Slaný
(ovocné výlisky)

Poloprovozní ověřování







Novelizace vyhlášky č.  474/2000 Sb., 
o stanovení  požadavků na hnojiva ve znění pozdějších předpisů



Obecná podniková norma
•Při tvorbě tohoto obecného 
předpisu bylo třeba vymezit 
a soustředit pojmy, které by 
vedly k tvorbě obecné 
podnikové normy
„…….Vermikomposty…“

•Předání návrhu 
obecné podnikové normy 
na MZe během roku 2018.



Vermikompostování ve velkém –
hromady na kompostovací ploše

Ing. Věra Horáková (RUMPOLD UHB)



Kompostárna Uherský Brod (RUMPOLD UHB s.r.o.)



Proč vermikompostování ?

1) probíhá přírodní proces, rychlejší verze
2) nenáročné na provoz (pracují samy žížaly)
3) ekonomika (nákup násady, provoz, sítování, prodej)
4) splnění funkce – zpět do půdy

První setkání – duben 2013 Centrum pro nakládání s odpady - město Strážnice, 
metodicky vedeno ing. Filipem

Zadání zpracování 1000 t  BRO (biologicky rozložitelný odpad)        
pomocí kalifornských žížal

Navrženo - na 1000 t BRO nutno použít 100 t násady žížal
- celková plocha chovu 400m2

Skutečnost - na 1000 t BRO použito 50t násady
(substrát se žížalami; litrová zkouška
neuvedena) 



Zahájení 1. cyklu ve společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o. – červenec 2013
nákup násady + metodické vedení ing. Petrem Filipem 

• plocha chovu 400 m2  v jedné zakládce ve tvaru U
180 t (60 t podkladová vrstva + 50 t násada + 70 t krycí vrstva)

• celkem proběhlo  12 krmení = zpracováno 1200 t BRO (vč. podkladové a krycí 
vrstvy)

• vyprodukováno 550 t vermikompostu (cca 45% z celkového zpracovávaného 
množství)                                            

• SEPARACE násady pro nový cyklus (cca 90 t) 
• SÍTOVÁNÍ - v případě zpracování BRKO nutné!

- použito bubnové síto; nevhodné v souvislosti s vlastnostmi
vermikompostu

• dočasné skladování - hledání vhodného síta
• podání žádosti na ÚKZÚZ – registrace hnojiva (ing. Houček, ing. Gemerlová)
• REGISTRACE 

Ukončení 1. cyklu – srpen 2014 (14 měsíců)





Zahájení 2. cyklu - prosinec 2014  (změna místa působení na CNO Prakšická)
• plocha chovu 280 m2  ve dvou zakládkách

350 t (90 t podkladové vrstvy + 90 t násada + 170 t krycí vrstvy)
• celkem proběhlo  18 krmení = zpracováno 800 t BRO (vč. podkladové a krycí vrstvy)
• vyprodukováno 300 t vermikompostu (cca 38%z celkového zpracovávaného 

množství)
• SEPARACE násady pro nový cyklus (cca 45 t)
• SÍTOVÁNÍ - hvězdicové síto KOMPTECH MULTISTAR S3 (1/2 hotového 

vermikompostu)      
• vibrační síta FINLAY TEREX II (2/2 hotového vermikompostu) 

Ukončení 2. cyklu – květen 2016 (17 měsíců)

Zahájení 3. cyklu - květen 2016  (CNO Prakšická)
• plocha chovu 300 m2  ve dvou zakládkách (24 t podklad. vrstvy + 45 t násada + 20 t 

krycí vrstvy)

PROZATÍM
• zpracováno 400 t (vč. podkladové a krycí vrstvy)
• celkem proběhlo  14 krmení

• Ukončení 3. cyklu – nedokončeno 



Děkuji za pozornost



Kompostování v malém – vermikompostéry

Tomáš Hodek (EKODOMOV)





… v kompostéru, který vypadá jako 
ten nejluxusnější designový kousek 
nábytku.
... za něj jeho tvůrci získali 
olympijskou medaili v designových 
soutěžích, cenu Red Dot Design 
Award v německém Essenu. 
Red Dot znamená doslova
červený puntík - právě o značku
červeného puntíku od roku 1954, kdy 
se cena uděluje, soupeří stovky firem 
z celého světa. Letos tedy putuje 
do Nového Veselí na Vysočinu.



Vermireaktory



Vermikompostování v praxi
Karel  Pecl (EKOVERMES)





www.kokoza.cz



Mapko.cz - Mapujeme nejen žížaly



Současnost mapko.cz - vermikompostéry a 
žížalí násady

Vznik mapy: 2016
Hlavní kategorie: Komunitní zahrady, kompostéry, 
vermikompostéry
Počet míst: 320+ (41% vermikompostérů), nárůst cca 14 míst 
měsíčně
Počet uživatelů: 500+
Návštěvnost: 80 lidí denně
Hlavní zájem o kategorii vermikompostéry

Mapko.cz v kostce



Budoucí vývoj mapy? Od žížal k potravinám

• Mapa všech komunitních 
zahrad a dalších zelených míst 
ve městech

• Nástroj pro výměnu a prodej 
místních potravin a produktů 

• Časové události v mapě 
napojené na Facebook

• Vytvoříme systém odběrných 
míst

• Podpoříme městské kompostování a 
pěstování

• Zlepšíme přístup k místním 
potravinám. Pomůže s přebytky a 
dostane je na správné místo 

• Dáme vydělat místním komunitám
• Podpoříme vznik nových místních 

komunit
• Podpoříme setkávání lidí na 

společných akcích

Kam chceme mapu posunout? Jaký dopad mapa přinese?



Diskuse

Poděkování

Slovo na závěr



Děkuji za pozornost

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Drnovská 507
161 01  PRAHA 6 
Česká republika

+ 420 233 022 367
E-mail : petr.pliva@vuzt.cz

Ing. Petr PLÍVA, CSc.

www.vuzt.cz•Některé informace, uvedené v této přednášce, byly získány při 
řešení projektu QJ1510345 „Legislativní podklady pro větší 
uplatnění kompostů, zejména vermikompostu, na zemědělskou 
půdu “ finančně podpořeném MZe ČR.
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